2022 Associação Internacional de Fukui (FIA) Boletim Informativo Multilíngue

Português
(ポルトガル語)

Apresentação das atividades dos colaboladores e Exposição de SDGs/ODS fáceis de
crianças entenderem
Exposto "SDGs/ODS simples para as crianças " com "Atividades das empresas e organizações colaboradoras que atuam
para atingir as metas dos SDGs/ODS" incluindo um espaço para vivenciar e quebra-cabeça.
Período: Junho de 2022 a Maｒço de 2023 （A exposição é alterada a cada dois meses.）
Local: Atividades Internacional Plaza de Fukui – Saguão do Térreo
■Junho e Julho apresentação das atividades dos colaboradores
「Fukui Green Power Co. Ltd.」「Colégio Fukui Kenritsu Nôrin Kouko」

"Nihongo Noryoku Shiken" (JLPT)
Data : 4 de Dezembro (dom)
Taxa de inscrição : 6.500 ienes
Inscrição： 25 de agosto (qui) a 15 de setembro (qui) as 17:00h
É possível se inscrever pela internet!

■Classe de Língua Japonesa
Suporte às Crianças de Origem Estrangeira
Os voluntários irão apoiá-los no japonês e nos estudos.
Os pais também podem estudar juntos.

■“Shaberi-bâ” Intercâmbio em Língua Japonesa
É um lugar onde você pode aprender o japonês
enquanto desfruta da interação.
Informações: Associação Internacional dos Cidadãos de Fukui
(FCIA) TEL 0776-97-5020

Aviso do Governo da Província de Fukui
Sobre requerimeto do Fundo de Apoio Financeiro à
continuidade de negócios das Pequenas e Médias Empresas da
Província de Fukui
（Referente ao período de janeiro a abril de 2022）

■Chá e Salão para Bate-Papo 「América」
Nesse encontro, tomam o chá e curtem pate-papo em inglês com
a Kelly natural de California.
Taxa de participação 500 ienes、capacidade para 8 pessoas
Data：11 de junho (sab) Horário: 14:00 as 15:30 h
Local： Associação Internacional de Fukui Reinan Center
Inscrevam-se por telefone
0770-21-3455

■Vamos curtir o inglês com a intercambista internacional
com a Srta. Zoe ! Participação gratuíta.

◆Conversação em inglês "Online BUZZ CAFÉ"
Horário: 10:30 as 11:30h、a capacidade é para 10 pessoas por
dia. Use o Microsoft Teams.
▪Data： 8 de junho（qua）
Inscreva-se através através de E.mail da Associação Internacional
de Fukui Reinan Center

reinan@f-i-a.or.jp

▪Data： 14 de julho（quinta）
Inscreva-se através de WEB
Clique aqui para se inscrever

▼

2022

▼

■2ª Prova de Capacidade de Língua Japonesa

Informações Eventuais

▼

Informação sobre a língua
japonesa Informações Eventuais

Há atendimento em inglês, chinês e português.
Prazo para inscrição：Até 30 de junho de 2022（qui）

▪Inglês TEL 050-3085-0418 (Dias de semana 9：00-17：00)
▪Chinês TEL 050-3085-0419（Dias de semana 9：00-17：00）
▪Português TEL 050-3085-0420（Dias de semana 9：00-17：00）

◆Contação de histórias de livros ilustrados em inglês
Desfrute de músicas e brincadeiras simples com as mão!
Capacidade para 8 pessoas
Data： 7 de julho(qui) das 14：00 h as 14:45 h
Local： Atividades Internacional Plaza de Fukui
Inscrevam-se por telefone

▼

Central de Atendimento do Fundo de Apoio Financeiro à continuidade
de negócios para Pequenas e Médias Empresas da Província de Fukui
TEL 0776-50-6458 (Dias de semana 9：00 as 17：00)

0776-28-8800

Mudará as regras para o uso de bicicleta na Província de Fukui!
Em vigor a partir de 1 de julho (sex) de 2022
As seguintes regras serão aplicadas aos ciclistas para que usem a bicicleta com segurânça

■Obrigação■ Fazer Seguro de Bicicleta
・Pessoas alvo do seguro（Usuários de bicicletas / empresas / empresas de alugueis de bicicletas）
■Dever■ Uso de capacete・Inspeção e manutenção periódica de bicicletas
・aconselhar os familiares para que usem a bicleta com segurânça
・inspeção e manutenção de freios, pneus, luzes dianteira e traseira, etc instalar acessórios refletivos.

Saudações de Reinan！
"Mikatagoko”,é o ponto turística que abrange as cidade de Mihama e Wakasa. Aquí será divulgado o "Rainbow Line Sancho Park", onde você
pode contemplar a bela paisagem! Aquí tem 5 terraços onde você pode desfrutar de um escalda-pés ou contemplar a vista espetacular
deitada no sofá e curtir a sensação de estar num lugar resort distante da vida cotidiana.
Que tal, fazer um passeio pelo "Rainbow Line Sancho Park"! É uma área turística onde os casais de namorados, familiares, e
mesmo que você vá a só poderá se desfrutar do ambiente e beleza local.

Consulta Gratuíta para Estrangeiros ( É necessário efetuar a reserva ) Status de permanência, reunificação familiar,
naturalização, questões jurídicas,trabalhista, casamento, acidentes automobilístico, dívidas múltiplas, violência doméstica etc.
・Sob reserva

■Fukui Centro de Informação aos Estrangeiros
Consulta Jurídica gratuíta
para estrangeiros
□Consulta presencial
18 de Junho (sáb) e 16 de Julho (sáb)
13:00 hs as 16:00 hs

□Consulta online/ vídeo-chamada 25 de
Junho (sáb) e 30 de Julho (sáb)

TEL

0776-88-0062

Consulta gratuíta com Despachante sobre Imigração
e Visto de Permanência para os Estrangeiros

Você não está sofrendo violência por parte de seu cônjuge ou
parceiro?

4 de Junho (sáb) e 2 de Julho (sáb)
13:00 hs as 16:00 hs

Todas as semanas quinta-feira –
horário 10:00 hs as 17:30 hs

13:00 hs as 16:00 hs

■Fukui Centro de Consulta aos Estrangeiros Reinan Cénter

Consulta aos Estrangeiros Vítimas de
Violência Doméstica

TEL

0770-21-3455

Consulta gratuíta com Despachante sobre“Imigração e Visto de Permanência para os Estrangeiros” ,
Consulta Jurídica gratuíta para estrangeiros
A data e o horário da consulta será decidida no ato da reserva.

Atividades Internacional Plaza de Fukui

Website

〒910-0004 Fukui-shi Hôei 3-1-1
TEL 0776-28-8800 FAX 0776-28-8818 E-MAIL info@f-i-a.or.jp
Horário de expediente 9:00 hs as 21:00hs
Fechados Feriado Nacional, Feriado Transferido e 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Passport

Associação Internacional de Fukui Reinan Cénter

〒914-0063 Tsuruga - shi Kagura - chô 2-2-4
TEL 0770-21-3455 FAX 0770-21-3441 E-MAIL reinan@f-i-a.or.jp
Horário de expediente Terça, quarta, sexta e sábado 9:30 hs as 18:00 hs
Quinta - feira 9:30 hs as 20:00 hs Domingo da 1ª e 3ª semana 12:00 hs as 18:00 hs
Fechados Segunda - feira, Domingo da 2ª･4ª･5ª semana do mês, Feriado Nacional,
Feriado Transferido e dia 29 de Dezembro à 3 de Janeiro.

Facebook

Instagram

